
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 

CELEBRADA EL DIA 28 D’ABRIL DE 2016. 

A Berga, el dia 28 d’abril de 2016, a les 21 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 

convocada prèviament. 

Assisteixen les següents persones: David Coma, Josep Pont, Gemma Peraire, Susanna Tomàs, 

Ivana Serra, Carme Freixa, Glòria Guitart i Gemma Soler. 

Excusen la seva presència: . Anna Picas, Queralt Verdú, Alfons Caserres. 

No acudeixen: Susanna Viladrich, Moisès Masanas, Gemma Camprubí, Andreu Ferrer. 

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta anterior 

2.- Correspondència. 

3.- Informe de Tresoreria 

4.- Informe del Consell Escolar. 

5.- Llibres, fixació de terminis i dates. 

6.- Informe Comissió de cultura, últimes activitats. 

7.- Informe Comissió Blog. 

8.- Repàs d’activitats pendents. 

9.- Assumptes sobrevinguts. 

10.- Precs i preguntes. 

 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova per unanimitat dels assistents, l’acta anterior. (Prèviament i amb antelació, s’ha fet 

arribar per correu electrònic a tots els membres de la junta). 

 

2.- Correspondència. 

Arriba carta de resposta del Departament de Justícia conforme ha estat inscrita la composició 

de la junta actual. 

Ha arribat informació de la UManresa sobre un curs de preparació per la selectivitat. (Recursos 

tècnics per superar els exàmens). Es considera que al ser els dies 11 i 12 de maig és molt just 

per organitzar-ho. En tot cas de cara al curs vinent es pot tenir en compte. 

No es destaca altre informació rellevant. 

 

3.- Informe de tresoreria. 

S’ha revisat el llista t d’alumnes que són socis de l’APA i també n’hi ha de cicles formatius. Cal 

acabar d’actualitzar-lo i a partir d’aquest llistat, mirar que des de la biblioteca es mantingui 

actualitzat en baixes i altes, que hi vagin havent al llarg del temps. 

 

4.- Informe de Consell Escolar. Al no haver-hi la persona que va anar a la reunió s’acorda que 

se li demanarà que en faci un resum i el faci arribar a tots els membres de la junta. 

 

Es parla d’algunes queixes de pares que han fet arribar a l’APA, referent al dia de St. Marc.  



L’ Institut va fer arribar un mail als pares el divendres 22 d’abril informant que el dilluns dia 25 

era dia lectiu, però algun mestra va dir que no hi seria i aquest dia no és aprofitat en general, 

com tampoc sembla que ho és, el dilluns de patum. Al mateix temps, enguany, St. Marc ha 

caigut a la mateixa setmana en què l’ Institut hi havia un dia de lliure elecció.  

S’acorda que es demanarà a la propera reunió de Consell escolar, els criteris que se segueixen 

alhora d’escollir els dies de lliure elecció.  

Hi ha desacord en no aprofitar el dia de St. Marc (lectiu) i el dilluns de patum. 

 

També ha arribat alguna queixa per part de pares de 2n B, dient que no veuen bé la pissarra. 

Cal conèixer quin problema hi ha, per tal de poder-se resoldre.   

 

En general es considera que les famílies reben poca informació de l’Institut. Es parla que seria 

interessant que la directora pogués assistir a algunes reunions de l’APA. 

 

5.- Informe de Llibres. La persona de la junta que porta llibres no ha pogut assistir a la reunió. 

Parlaran els membres d’aquesta comissió i si hi ha alguna informació rellevant, n’informaran a 

tota la resta de membres. 

 

6.- Informe comissió de cultura. 

S’informe de la darrera xerrada sobre TIC per a pares i mares. Va ser positiva i la participació 

força bona.  

Des de la junta i referent a la mateixa xerrada feta pels alumnes, es creuria interessant que 

s’hagués pogut fer a tots els cursos, però només es va fer a 2n. d’ESO. 

 

Del dia que les entitats van anar a l’Institut, se’n va publicar un escrit al Regió 7 i al Nació 

digital Berguedà. 

 

7.- Informe comissió Bloc. 

Informen que cal subscriure’s al bloc. Es passarà la informació a totes les famílies perquè ho 

puguin fer.  

Ens presenten dues modalitats de logotip. S’acorda que la que hi ha les lletres de L’APA a dins 

en blanc, es veu millor. 

Des del Bloc es penjaran els documents per fer-se soci de l’APA. 

 

8.- Repàs d’activitats pendents. 

Hi ha la xerrada dels imparables, però no se’n sap la data concreta. 

 

9.- Assumptes sobrevinguts. 

No se’n destaquen. 

 

 

Sense més assumptes per tractar, s’acaba la reunió a les 22 H. 

La propera reunió de la junta de l’APA s’escauria en dijous de corpus. S’acorda que en funció 

dels temes que hi hagi per tractar sobretot de llibres i de Consell Escolar es farà una setmana 

abans (19 de maig) o es deixarà pel mes de juny. El president convocarà la reunió. 


